
Kazenski zakonik Republike Slovenije (KZ1-B) 
 
 
 

Napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti  
 

300. člen 
 
 

(1) Kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel uradno osebo ali drugo osebo, za katero 
ve, da pomaga uradni osebi, ko ta opravlja naloge policije ali državne varnosti ali varuje javni 

red, ali osebo, ki opravlja naloge v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij, se kaznuje z 
zaporom od šestih mesecev do treh let. 

 
(2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prejšnjega odstavka uradni osebi ali drugi osebi, za 
katero ve, da ji pomaga, grozi z orožjem ali nevarnim predmetom ali sredstvom ali z njo grdo 
ravna ali jo lahko  
telesno poškoduje, se kaznuje z zaporom od šestih mesec do petih let. 
 
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena proti dvema ali več osebam. 
 
 
 

Sodelovanje v skupini, ki prepre či uradni osebi uradno dejanje  
 

301. člen 
 

 
(1) Kdor sodeluje v skupini, ki s skupnim delovanjem prepreči ali poskusi preprečiti uradni 
osebi uradno dejanje ali jo na enak način prisili, da opravi uradno dejanje, se kaznuje za 
samo sodelovanje z zaporom od treh mesecev do dveh let. 
 
(2) Vodja skupine, ki je storila dejanje iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom od 
šestih mesec do treh let. 
 

 
 

Huda telesna poškodba  
 

123. člen 
 
 
(1) Kdor koga tako telesno poškoduje ali mu prizadene tako škodo na zdravju, da bi bilo 
lahko zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in znatno 
oslabljen kakšen del njegovega telesa ali kak organ ali je začasno in znatno oslabljen 
pomemben del telesa ali pomemben organ ali je zaradi tega poškodovani začasno 
nezmožen za vsakršno delo ali je njegova zmožnost za delo za  vselej zmanjšana ali je bila 
začasno precej zmanjšana ali je bil začasno skažen ali mu je začasno hudo ali za vselej v 
manjši meri okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
 
(2) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z 
zaporom od enega do desetih let. 
 



(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom 
do dveh let. 
 
(4) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storil na mah, ker ga je 
poškodovanec brez njegove krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se 
kaznuje z zaporom do treh let. 

 
 
 

Poškodovanje tuje stvari  
 

220. člen 
 
 
(1) Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi neuporabno, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do dveh let. 
 
(2) Če je povzročena škoda velika, se storilec kaznuje z zaporom do petih let. 
 
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog. 
 
 
 


